
REGULAMIN 

PROWADZENIA ŻYWIENIA I KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 
§1 

 

Stołówka szkolna funkcjonuje w oparciu o art. 67a UoSO, za zgodą Organu Prowadzącego oraz 
zgodnie ze Statutem Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły. 

 
§2 

 
Stołówka szkolna: 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach jednego ciepłego 
posiłku w stołówce szkolnej. 

2. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy szkoła organizuje pomoc materialna dla dzieci 
i młodzieży w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej. 

3. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana 
pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków (obiadów) wydawanych w stołówce szkolnej. 

4. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły może być równa wysokości 
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły. 

5. Opłat za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły poprzez kasę fiskalną z góry za miesiąc. 
6. Kwalifikacji uczniów na dożywianie (w tym bezpłatne) dokonuje komisja Rady Pedagogicznej 

powoływana przez dyrektora szkoły. 
 

§3 
 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
1. Jadłospis przygotowywany jest przez intendenta zgodnie z zasadami żywienia. 
2. Obiady wydawane są na dwóch przerwach międzylekcyjnych:  11.30-11.50 i 12.35-12.45 
3. W przypadku zamierzonej nieobecności na obiedzie (zawody, wycieczka) i uzyskania w 

związku z tym odpisu należy zgłosić ten fakt, co najmniej dzień wcześniej. W przeciwnym 
wypadku odpis nie zostanie uwzględniony. 

4. W przypadku nieobecności na obiedzie w związku z chorobą należy tego samego dnia do 
godz. 8.00 poinformować sekretariat szkoły telefonicznie nr. Tel 58 6236745. W przeciwnym 
wypadku odpis niezostanie uwzględniony. 

5. Odpisów dokonuje się wyłącznie w formie zmniejszenia płatności za obiady w miesiącu 
następnym. 

6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do 
ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 
niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos). 
9. Podczas pobytu na stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. 
10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka. 

 
§4 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 


